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Spørgsmål nr. 1857 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren redegøre for, hvad regeringen vil gøre for at 

undgå muslimske bryllupper, hvor alt for mange mennesker er 

samlet på alt for lidt plads, jf. artiklen ”Vred borgmester politi-

anmelder bryllupsarrangør” fra ekstrabladet.dk den 24. septem-

ber 2020?”

Svar:

Justitsministeriet kan indledningsvis oplyse, at reglerne om forsamlingsfor-

buddet findes i bekendtgørelse nr. 1509 af 25. oktober 2020 om forbud mod 

større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokali-

teter i forbindelse med håndtering af covid-19 med senere ændringer (for-

samlingsbekendtgørelsen).

Efter forsamlingsbekendtgørelsens § 1, stk. 1, er det forbudt at afholde og 

deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter el-

ler lignende, hvor der er flere end 10 personer til stede på samme sted sam-

tidig.

Det beror på en konkret vurdering, om en fest eller lignende sammenkomst 

udgør et arrangement, en begivenhed, en aktivitet eller lignende i forsam-

lingsbekendtgørelsens forstand.

Forsamlingsbekendtgørelsens § 6 indeholder endvidere regler om forbud 

mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter. Det følger heraf 

bl.a., at serveringssteder (lokaler og lokaliteter), hvor der serveres mad, drik-

kevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet, i tiden fra kl. 22 til kl. 5 skal 

holde lukket for offentligheden.

Med ændringsbekendtgørelse nr. 1393 af 25. september 2020 blev de davæ-

rende muligheder for at være flere end 50 personer til stede i forbindelse 

med arrangementer med siddende deltagere indskrænket. Reglerne blev æn-

dret, så der kun er mulighed for at afholde arrangementer, begivenheder, 

aktiviteter eller lignende for op til 500 deltagere, hvis de i al væsentlighed 

sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane 

eller lignende, jf. forsamlingsbekendtgørelsens § 3, nr. 5.

Denne ændring og den efterfølgende nedsættelse af forsamlingsforbuddet til 

10 personer betyder i praksis, at det ikke længere vil være lovligt at afholde 

bryllupper, konfirmationer, fødselsdage mv. med flere end 10 deltagere med 
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stående velkomst, middag om rundborde mv. og dans. Det bemærkes, at reg-

lerne ikke gælder for arrangementer mv. i private boliger og haver i tilknyt-

ning hertil. 

Forsamlingsbekendtgørelsen indeholder derudover en række såkaldte loka-

lekrav i § 9, der skal sikre, at smittefare minimeres. Det indebærer bl.a., at 

der i lokaler, hvortil offentligheden har adgang, maksimalt må tillades ad-

gang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 4 m2 gulvareal. I lokaler, hvor 

kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog 

tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal.

Regeringen og sundhedsmyndighederne følger løbende situationen for at 

vurdere, i hvilket omfang der er behov for at fastholde eller justere de for-

skellige tiltag. Dertil vil jeg gerne understrege, at det ligger mig meget på 

sinde, at reglerne om håndteringen af covid-19 bliver efterlevet, så vi får 

brudt de smittekæder, der i sidste ende kan ramme de svageste i vores sam-

fund. 
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